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LÍBAN
Trekking al Mont Líban "Express"
A les costes de la Mediterrània han aparegut des de temps immemorials ciutats que
com Beirut han sabut rebre i comerciar amb tot tipus de visitants. Fenicis, grecs, bizantins,
romans, àrabs ... tots ells han deixat part de la seva cultura i història en aquest petit país.
En contrast amb altres països del seu entorn, aquí s'aixeca una cadena muntanyosa
amb cims de més de tres mil metres d'altura, sovint coberts de neu. Les seves vessants
estan plenes de boscos de cedres i es troben nombrosos i pintorescs pobles. Aquest serà
l'objectiu del nostre trekking, recórrer aquests espais naturals que ens aportaran una visió
diferent d'aquest país.
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ITINERARI

Dia

Itinerari

1
2
3
4
5
6
7
8

Arribada a Beirut
Beirut - Deir el Qamar - Baruk - Maaser Chouf
Maaser Chouf - Vall de Bekaa - Anjar - Baalbeck
Baalbeck - Trek de Tannourine a Hadath el Jobbe
Trek de Hadath el Jobbe a Cedres de Bcherri
Trek Cedres de Bcherri a Wadi Qadisha
Wadi Qadisha - Trípoli - Grutes de Jeita - Beirut
Beirut. Trasllat a l'aeroport

Àpats

Allotjament

E/S
E
E/S
E
E/S
E
E

Hotel
Casa local
Hotel
Casa local
Hotel
Monestir
Hotel
-

Àpats | E: Esmorzar | D: Dinar | S: Sopar |

SORTIDES 2021

Maig:
Agost:

16
1, 8

Juny:
Setembre:

6, 20
5, 26

Juliol:

18, 25

Grup mínim per garantir la sortida:
sortida 2 persones  Grup màxim:
màxim 16 persones
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Dia 01 | Arribada a Beirut
Arribada a Beirut, recepció a l'aeroport i trasllat a l'hotel. Nit a Beirut.
BEIRUT
Capital de l'Estat, és la ciutat més gran i el principal port marítim de país, està situada a la
vora del Mediterrani,
ni, a la badia de Sant Jordi, on, segons la llegenda, va donar mort al
a
drac. Les primeres referències daten de el període egipci de Tutmosis III (1.500 a.C.),
a
en
què s’esmenta
esmenta com una important ciutat dels fenicis. Sens dubte, és una de les més
diverses de l'Orient Mitjà, dividida entre cristians
cristians (maronites, ortodoxos grecs, ortodoxos
armenis, catòlics armenis, catòlics romans i protestants) i musulmans (sunnites i xiïtes),
destruïda durant la Guerra Civil del Líban, va ser dividida en: Beirut Oest (musulmà) i Est
(cristià). Les restes de ruïnes
uïnes mil·lenàries s'alternen amb edificis parcialment destruïts per
la guerra civil (1975-1990)
1990) i gratacels d'última generació, mentre mesquites i esglésies,
musulmans i cristians de totes confessions competeixen per omplir la resta.
ir el Qamar - Baruk - Maaser Chouf
Dia 02 | Beirut - Deir
Comencem el nostre recorregut dirigint-nos
dirigint nos a la pintoresca població de Deir el Qamar amb les
seves típiques construccions en pedra. Arribada a Baruk a mig matí i inici de l'excursió de
Baruk a Maaser Chouf (5 hores de durada)
durada) que transcorre per la reserva de cedres del Chouf,
la major reserva natural de país, amb prop d'un milió de cedres i vistes panoràmiques, en
moltes ocasions amb els núvols als nostres peus.
Maaser és un poble pintoresc del Mont Líban envoltat de boscos de coníferes, nevats a
l'hivern. Sopar i allotjament en alberg de Sant Miquel de Maaser o a casa local de la regió de
Baruk.

DEIR EL QAMAR
Situada al sud-est
est de Beirut, és una ciutat restaurada però tot i així ha seguit conservant el
seu estil tradicional durant molts anys.
Va ser l'Emir Fakhreddine
reddine II a la seva arribada al
al poder a 1590 qui emigra Deir el Kamar i
la converteix en la capital, governant-la
governant
fins a la seva mort l’any 1635. Després va
continuar sent la residència
cia dels governadors libanesos fins al segle XVIII. A principis de
segle XIX, l'Emir Bashir Chrbab II va traslladar la capital a Beiteddine per raons de
seguretat. Molts la consideren el bressol de la unitat libanesa.
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Durant el seu apogeu va ser el centre de la tradició literària de el país i és el bressol de
molts personatges famosos, com ara artistes, escriptors i polítics. Amb les seves cases
blanques de teulades vermelles, posseeix nombrosos edificis històrics en bon estat de
conservació que mostren l'arquitectura
l'arquitectura libanesa d'antany, destacant la Mesquita
Fakhreddine (segles XVII i XVIII), el Palau de Fakhreddine II, el Caravanserai de la seda
(1595) i la sinagoga.
Dia 03 | Maaser Chouf - Reserva de Baruk - Vall de Bekaa - Anjar - Baalbeck
Al matí passeig a peu per la reserva de Cedres de Baruk amb vistes sobre la Vall de Bekaa,
o bé caminada fins a la població de Khreibeh, o si la neu ho dificulta en el seu lloc passeig
a peu a l'ample de la Vall de Bekaa per veure la tranquil·la vida de camperols
camperols i beduïns en
aquesta fèrtil vall envoltada per les serralades del Mont Líban i l’Antilíban.
Antilíban.
El descens a la vall es fa per l'espectacular carretera que descendeix des dels 2000 als
1000 metres, fins arribar a la Vall de Bekaa. Les grans vistes mostren
mostren un dels grans trets
geològics de país, el pas de l'Great Rift Valley entre la serralada del Mont Líban i la de
l'Antilíban.
Sortim en direcció a la ciutat omeia
om
de Anjar i les ruïnes grecoromanes
romanes de Baalbeck, el
major conjunt de temples edificat per l'Imperi
l'Imperi Romà. A més podem visitar la mesquita
omeia o la font del riu Litani. Allotjament a l'històric Hotel Palmyra (establiment de el segle
XIX amb molt d'encant).

ANJAR
És una antiga ciutat omeia situada a la vall del riu Bekaa, amb una ubicació privilegiada en
l'època. Data de el període Umayyad i només fa 40 anys que es van realitzar les
excavacions. La seva arquitectura suposa un pont entre l'art bizantí i l'art àrab. Només va
tenir importància durant algunes dècades, després de les quals va ser abandonada, però el
lloc és d'una gran importància històrica ja que es conserven molts exemples d'aquesta part
tan important de la història àrab. Va ser declarada Patrimoni de la
la Humanitat per la
UNESCO l'any 1984.
BAALBECK
Situades en plena vall de la Bekaa amb vistes al Mt. Líban i a l'Antilíban, és el monument
per excel·lència i la major obra sacra construïda per l'Imperi Romà a Orient. Declarat
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, és el conjunt de temples romans més
monumental i ben conservat de tots els que construïssin. Va ser un lloc sagrat, on els
fenicis van venerar al déu Sol Baal, els grecs a Hélio i posteriorment els romans a Júpiter.
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Més tard l'emperador August es
es va proposar edificar la major acròpolis de l'Imperi Romà i
d'aquesta deliri de grandesa, han sobreviscut a el pas el temps gegantins vestigis, que es
consideren com un dels jaciments arqueològics més interessants d'aquesta època.
Es conserva el Gran Temple
Temple de Júpiter (suprema deïtat romana), amb sis enormes
columnes (27 metres d'alt) que estan encara de peu. També, gairebé intacte, trobem un
temple dedicat a Bacus, déu del vi, i un altre dedicat a Venus, deessa de l'amor. També es
troba la pedra tallada per
er a maçoneria més gran de món, el pes de la qual és de 100 tones
i mesura 18,2 m de llarg.

Afqa. Trek de Tannourine a Hadath el Jobbe
Dia 04 | Baalbeck - Font d’Afqa.
Sortida des de Baalbeck en direcció a la part alta de la serralada del Mont Líban, on
gaudim de paisatges majestuosos fins arribar a les fonts d'Afqa, lloc que commemora el
mite del Déu
éu Adonis. Al migdia passarem per Tannourine Fowka, un dels llocs més aïllats i
pintorescs de país, conegut per les seves fonts, i iniciarem una caminada per la
l reserva de
Tannourine en direcció a la població de Hadath el Jobbeh, situada sobre Wadi Qadisha.
Sopar i allotjament en casa local habilitada.

Dia 05 | Trek de Hadath el Jobbe a Reserva de Cedres de Bcherri
Sortida del trekking que ens portarà fins a la reserva de cedres de Bcherri, a peu de les
pistes d'esquí (durada 6 hores). El camí es modificarà en funció de la quantitat de neu que
hi hagi en els diversos itineraris. Allotjament en hotel de Bcherri.
Dia 06 | Trek de Cedres de Bcherri a Wadi Qadisha
Qadis
Iniciem un trekking de 5 o 6 hores (descens tot el dia) de la vall més profunda,
profund verda i
mística de tot el llevant mediterrani, passant per diversos monestirs medievals (alguns en
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ús, altres oberts sense vigilància i algun tancat) que van ser l'epicentre
l'epicentr dels cristians
maronites del Líban.
El més destacat de tots és Deir Qannoubin, a unes 3 hores de l'inici de la caminada. A el
principi de el wadi un petit ascens a peu ens permet arribar a el monestir de Mar
M Lychee.
Sopar i allotjament en casa local, situada
si
a la profunditat de la vall.
BOSC DE CEDRES DE BCHERRI
Situat a les altituds del Mt. Líban, compta amb 12 cedres mil·lenaris i altres 400 que
superen els cent anys. Tot i que en l'antiguitat hi havia grans extensions de boscos de
cedres i aquest arbre és la imatge i símbol de país, després de segles de contínues tales, la
mida dels seus boscos ha disminuït.
Dia 07 | Wadi Qadisha - Trípoli - Grutes de Jeita - Beirut
Descens en vehicle fins a la línia de la costa i trasllat fins a Trípoli.
Visita a peu dels seus animats i fascinants socs, centre comercial d'una ciutat àrab
decadent, amb parades per conèixer algun monument com mesquites o hammams i
especialment de la fortalesa de Saint Gilles. Si el temps ho permet bany en l'únic Hammam
històric de la ciutat per recuperar-nos
recuperar
del cansament acumulat.
A continuació, excursió a les Grutes de Jeita i visita d'aquest espectacular conjunt de
grutes creat per la naturalesa, amb altures de fins a 120 metres. Recorrerem la zona
superior a peu (3 km) i la inferior amb barca (2 hores). Resta de la tarda lliure a Beirut pel
centre en reconstrucció i el passeig marítim.

TRÍPOLI
És la segona metròpoli del Líban en nombre d'habitants, a més del principal port i centre
comercial del nord de país. Senyorial i decadent, renovada i caòtica a el mateix temps, el
seu atractiu resideix en la seva història medieval i l'arquitectura mameluca. Va sobreviure
millor que la majoria de ciutats a la guerra civil i la part antiga de la ciutat que s'estén
s
cap
a l'est, encara conserva l'encant àrab, amb un laberint de carrerons estrets, animats
mercats, hammams, mesquites i madrasses i un ritme de vida plàcida. Posseeix dues
zones principals: a el-Mina
Mina (zona portuària), que s'endinsa en el mar; i la ciutat
c
com a tal.
En aquest bulliciós enclavament, els artesans treballen de la mateixa manera que des del
segle XIV. Destaca la mesquita Taynal (segle XIV), l'intricat mihrab (nínxol) de la
mesquita, les madrasses Qartawiyya i Burtasiya i la ciutadella de Saint-Gilles,
Saint
construïda
originalment pels croats en 1103. Va ser greument danyada pel foc al segle XIII, i
parcialment reconstruïda al XIV. Tot i que ha estat modificada en diverses ocasions, manté
la seva esplendor original. La ciutat és famosa també pels
pel seus dolços.
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GRUTES DE JEITA
Considerada una de les meravelles del món natural, és una gruta subterrània amb una
longitud total de 6,2 km. El seu interior, ple de formacions com estalagmites, estalactites i
columnes, també hi ha un riu, un llac i multitud
multitud de petites cataractes i ràpids . Alguns
vestigis trobats dins la cova apunten que ja en temps prehistòrics va estar habitada. En
1836 William Thomson va redescobrir la gruta i el seu riu subterrani, durant anys buida, el
que va propiciar que anys després es fessin exploracions més minucioses per conèixer
millor la principal font d'aigua que abastia a Beirut i de la qual encara avui se segueixen
subministrant.
Dia 08 | Beirut. Trasllat a l'aeroport
A l'hora prevista trasllat a l'aeroport i fi dels nostres serveis.

PREUS

PREUS
→ Preu per persona en base a Habitació Doble
→ Suplement Habitació Individual

595 €
90 €

** Preus especials vàlids des de l'1 de maig fins al 30 de setembre **
Notes sortides i preus
El preu d'aquest viatge no inclou els vols internacionals. A petició del viatger buscarem la
millor tarifa disponible en el moment d'efectuar la reserva.
Aquests preus han estat calculats en base als tipus de canvi de divises, al preu de
transport derivat cost combustible o d'altres fonts d'energia
d'energia i al nivell d'impostos i taxes
sobre els serveis de viatge inclosos en aquest viatge vigents en data 16
16/05/2021.
Mètode de pagament
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció.
La resta 15 dies abans de l'inici del viatge.

INCLOU
→
→
→
→
→

Trasllat aeroport - hotel - aeroport.
Transport en vehicle privat durant tot el recorregut.
Allotjament en hotels a base habitacions dobles amb esmorzar inclòs.
02 nits d'allotjament en cases locals i 01 nit en monestir (sopars incloses).
Guia de parla hispana per a grups a partir de 8 persones. De 2 a 7 persones es realitza
amb conductor de parla hispana (nivell bàsic) i sense guia.
→ Guia local de trekking (parla anglesa o francesa) durant els 4 dies de trekking.

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
Independents & Trekkings amb NIF B65196164, amb domicili social a Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

LÍBAN

TEMPORADA 2021

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings SL Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

NO INCLOU
→
→
→
→
→
→
→
→

Vols internacionals.
Visatt Líban (actualment gratuït).
Alimentació no especificada en l'apartat de 'ITINERARI'. Begudes.
Entrades als llocs a visitar (10 € aprox.).
Guia de parla hispana per a grups de 2 a 7 persones.
Propines i extres personals.
Assegurances opcionals de cancel·lació i/o d'assistència en viatge ampliat. Consultar.
Qualsevol altre concepte no indicat com inclòs.

MÍNIM PARTICIPANTS VIATGE

La realització d'aquest viatge requereix la participació d'un mínim de 2 persones.
Si no s'arriba a aquest mínim, l'agència
l'agència té dret a anul·lar el viatge fins a 20 dies abans de
l'inici del viatge. En el cas que l'agència anul·li el viatge per no assolir el nombre mínim de
viatgers, l'agència reemborsarà tots els imports prèviament abonats en concepte del
viatge.

ALLOTJAMENTS

Ubicació

Allotjament previst

Beirut
Baalbeck
Zona Bcherri
Maaser Chouf
Hadath el Jobbe
Wadi Qadisha

Hotel Plaza / Hotel Gems
Hotel Palmyra (edifici
edifici de segle XIX amb molt d'encant)
Hotel Palace / Hotel La Cabane
Casa local
Casa local
Monestir

COMPARTIR HABITACIÓ
Els preus corresponen a l'allotjament en habitacions dobles.
Es pot disposar d'una habitació individual mitjançant el pagament d'un suplement.
En cas de viatjar sol i desitjar compartir habitació amb una altra / es persona / es, pot sol·licitar-se
sol·licitar
la reserva
com "habitació a compartir".
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Per a nacionals espanyols: Passaport en vigor amb una validesa mínima de 6 mesos sense
cap segell o visat d'Israel.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los
informar
dels requisits documentals necessaris si
és el cas per a la realització del viatge.

SANITAT

Per a nacionals espanyols: No hi ha cap vacuna obligatòria.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los
informar los dels requisits sanitaris que, si s'escau,
siguin aplicables per a la realització del viatge.
En l'apartat següent es troben els requisits actualment exigits per a la realització del viatge
a causa del COVID-19.

VIATJAR EN TEMPS DE COVID

Cal un certificat negatiu (en anglès) d'una prova PCR realitzada a les 72 hores anteriors a
l'ingrés al país. Ha de presentar una còpia impresa de l'original (encara que hagi estat
rebuda de manera digital s'ha d'imprimir en paper).
Cal omplir un formulari de el Ministeri de Salut del Líban abans de el viatge:
https://covid.pcm.gov.lb/.. S'haurà de presentar la confirmació generada per mail o per SMS
en el moment de check-in
in en origen.
A l'arribada
ada es realitza una prova PCR el cost s'inclou en el bitllet d'avió (consultar
companyia aèria). El resultat serà comunicat a les 24 hores següents. Durant aquest
període no es requereix cap quarantena i es podran realitzar les visites previstes al país.
Per a la tornada a Espanya:
És obligatori complimentar el Formulari de Control Sanitari (FCS), al que es pot accedir en
l’enllaç https://www.spth.gob.es/ o mitjançant l’aplicació per a telèfon mòbil “SpTH”. El
formulari es podrà començar a omplir en qualsevol moment previ al viatge, excepte els
apartats corresponents a preguntes sanitàries, que estaran disponibles quan quedin 2 dies

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
Independents & Trekkings amb NIF B65196164, amb domicili social a Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

LÍBAN

TEMPORADA 2021

per a l’arribada a Espanya. Un cop realitzada la declaració, rebràs un codi QR
Q que és
imprescindible per poder arribar a Espanya.
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A més, excepte en el cas de menors de 12 anys, s’haurà de presentar obligatòriament un
certificat de vacunació, o bé un certificat diagnòstic negatiu en COVID-19,
COVID
o bé un
certificat de recuperació del COVID-19.
C
19. A continuació detallem les característiques
d’aquests certificats:
En el cas de certificat de vacunació s’acceptaran com vàlids aquells emesos per
autoritats competents sempre que s’aporti a partir dels 14 dies posteriors a la data
d’administració
ó de l’última dosis de la pauta vacunal completa.
En el caso de certificats de prova diagnòstica d’infecció activa de COVID-19
COVID
s’hauran
d’aportar amb resultat negatiu expedits
s en les 48 hores anteriors a l’arribada a
Espanya. Les proves diagnostiques d’infecció
d’inf
per a SARS-CoV-2
2 admeses per poder
tornar a Espanya seran les següents:
o
Les proves d’amplificació d’àcid nucleic molecular (NAAT), utilitzades
utilitzade per detectar
la presència de l’àcid ribonucleic (ARN) del SARS-CoV-2.
o
Els tests de detecció d’antigen inclosos en la llista comú de tests ràpids de
detecció d’antigen per COVID-19,
COVID
publicada per la Comissió Europea en base la
Recomanació
del
Consell
2021/C
24/01:
https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices El certificat de prova diagnòstica haurà
diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices.
d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom del titular, data de la
presa de la mostra, tipus de test realitzat i país emissor.
En el cas de certificats
ts de recuperació del COVID-19,, s’acceptaran com a vàlids
aquells expedits per l’autoritat competent o per un servei mèdic com a mínim 11 dies
després de la realització de la primera prova diagnòstica NAAT amb resultat positiu.
La validesa del certificat
tificat finalitzarà als 180 dies a partir de la data de presa de la
mostra. El certificat haurà d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom
del titular, data de presa de la mostra, primer test diagnòstic positiu per a SARSSARS
CoV-2 i país emissor.
Qualsevol dels documents presentats, haurà d’estar redactat obligatòriament en espanyol,
anglès, francès o alemany.

MOBILITAT REDUÏDA

Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s'entén com a persona de mobilitat
reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es trobi reduïda per
motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o
deficiència intel·lectual , o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l'edat, i la situació
situa
requereixi una atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei
posat a disposició dels altres participants en el viatge.
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Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat
del viatge
iatge d'acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i
viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les característiques del mateix, hauran de
posar en coneixement de la nostra agència de viatges tal situació perquè se'ls pugui
facilitar informació precisa al respecte.

CLIMA

Al Líban el clima varia des d'un tipus mediterrani subtropical al llarg de la costa i a la vall
de la Bekaa, fins a un altre bastant fred a les muntanyes més altes. Els estius són càlids i
secs; els hiverns temperats i humits. Les gelades
gelades són rares en altituds baixes.
La temperatura mitjana a les terres baixes és de 26,7 ° C a l'estiu i de 10 ° C a l'hivern.
Les precipitacions anuals tenen lloc sobretot a l'hivern.

ASSEGURANÇA DE VIATGE

Com a detall comercial de la nostra agència de viatges es regala una assegurança
d'assistència en viatge. En el següent enllaç troben tota la informació, les condicions
particulars i generals relatives a aquesta assegurança: Escapada Plus.
A més, s'ofereix la possibilitat de contractar una assegurança opcional de viatge per un
import de 25 € per persona, que amplia les cobertures d'assistència en viatge (respecte
(
a
les cobertures de l'assegurança d'assistència en viatge que es regala com a detall
comercial) i cobreix fins a 1.500 € de despeses de cancel·lació en els supòsits d'anul·lació
detallats a la pòlissa.
Aquesta assegurança s'ha de sol·licitar en el moment de realitzar el dipòsit per formalitzar
en ferm la reserva. En el següent enllaç troben tota la informació, les condicions
particulars i generals relatives a aquesta assegurança: VIP PLUS.
Consulteu-nos
nos en el cas que vulguin contractar altres assegurances de viatge o cancel·lació
amb majors cobertures.
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FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
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Per a formalitzar la reserva del viatge pot trucar-nos
trucar
al telèfon: 93 454 37 03 o bé
completar el següent formulari i enviar-lo
enviar
al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

DNI

Nº Passaport

Data de Caducitat

Direcció
Tel. Contacte 1

C. Postal
Tel. Contacte 2

Població

E-mail

Data de Sortida
Tipus Habitació

☐ Individual

☐ Compartida

Assegurança opcional de viatge oferta

☐ Doble compartida amb:

☐ Sí

☐ No

Nota.. Recomanem enviar una còpia escanejada del passaport al nostre e-mail
e
de contacte.
Calendari de pagaments
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció, i la resta 15 dies abans
de l'inici del viatge, llevat que l'agència hagi informat d'un percentatge i calendari de
pagament diferent en la informació precontractual.
Pagament en oficina
Targeta de crèdit (Visa, Mastercard), efectiu.
Pagament en efectiu únicament per a viatges d'import total inferior a 2.500 €
Transferència bancària
→ Banc: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el "Concepte" escrigui els NOMS I COGNOMS de les persones que viatjaran. Per
confirmar la inscripció al viatge haurà d'enviar per e-mail
e mail una còpia de l'ingrés o
transferència.
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra pàgina web:
https://viatgesindependents.cat/condicions
https://viatgesindependents.cat/condicions-generals/
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TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
D'acord amb Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016 (RGPD),
), el client accepta que les dades personals que informa en aquest
document així com les que puguin ser facilitades en el futur per la mateixa finalitat, siguin
recollides i tractades per l'agència VIATGES INDEPENDENTS i TREKKINGS S.L., amb
domicili a Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Aquestes dades han estat recollides
per l'agència VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. amb la finalitat de facilitar-li
facilita
la
informació precontractual d'acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i
Usuaris, i altres lleis complementàries.
El tractament de les seves dades personals s'efectua legítimament d'acord amb els articles
del RGPD:
• 6.1. a El clientt va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
• 6.1. b El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
L'afectat podrà exercitar els drets reconeguts en el RGPD i, en particular, els d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició a través d'un escrit que podrà dirigir a la seu social de
l'Agència en l'adreça indicada, amb la referència
referè
"Protecció de Dades".
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual,
precontractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de
supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.
Signatura client
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